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Western bag

Huisdieren spoorloos

Robuuste schoudertas
van hoogwaardig rundleer.
Donkerbruin. € 79,95

Nikerk Nu biedt in de krant én
op de website ruimte aan de
Stichting Amivedi om wekeliks
te melden welke huisdieren zijn
weggelopen of teruggevonden.

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.nijkerknu.nl

Woodhenge creatie
Jan-Carel Koster
Op de Krachtighuizerheide
in de gemeente Putten
staat sinds enkele maanden
Woodhenge, een cirkel van
boomstammen die is geïnspireerd op de wereldberoemde
Stonehenge in het zuiden
van Engeland. De bedenker
en maker van Woodhenge
is de beeldhouwer Jan-Carel
Koster uit Nijkerkerveen.

u van de redactie
U Nijkerkerveen/Putten
Koster heeft dit project in een
half jaar tijd gebeeldhouwd uit
eiken stammen afkomstig uit de
nabijgelegen bossen. Het geheel
is vijf meter hoog en elf meter
in doorsnee. Het is daarmee een
imposant project. Enkele dagen
geleden werd het laatste onderdeel geplaatst. De Nijkerkervener wil met Woodhenge de aandacht vestigen op een bewuste
levensstijl. Net als in zijn andere
projecten werkt hij met de drie

dimensies waarin de vierde dimensie kan worden gezien als
de ruimte (tijd). In die ruimte
kan hij zijn verhaal kwijt ter ondersteuning van zijn gedachte
bij de sculpturen. De installatie
met in het midden een sculptuur heeft Jan Carel ‘De Tijd’
genoemd. Koster: ‘‘Want wanneer tijd en ruimte met elkaar
worden verbonden ontstaat er
een gebied dat niet, of moeilijk
kan worden doorgrond.’’ In dit

Cirkel van
boomstammen
geïnspireerd op
Stonehenge
ontwerp wordt die ruimte gevuld met verhalen en gedachten uit het verleden waarop
het heden zijn fundering vindt.
De Woodhenge is als het ware
een monument voor De Tijd,
de reeds verloren gegane tijd,
maar ook voor De Tijd die nog

voor ons ligt. Om deze reden is
de Woodhenge gemaakt; om
de gedachten aan het verleden
te bekrachtigen en vast te kunnen houden.

Tijdsrol
In het midden, op de heuvel die
als een soort grafheuvel dient,
heeft Koster een abstracte
sculptuur gehouwen die de
onbeschreven tegenwoordige
tijd symboliseert. “Zie het als
een soort tijdsrol die zich ontvouwt”. Op die sculptuur leunt
de Tijdsbalk die de verleden tijd
verteld van de omgeving. Dit is
ook te zien aan al de jaartallen
en getallen die chronologisch
staan vermeld op de rug van de
tijdsbalk, beginnend bij 4.000
jaar voor onze jaartelling tot en
met het jaar 2011, het heden.
Koster: ‘‘Het geheel kan gezien
worden alsof het heden het verleden met zich meedraagt, wat
letterlijk verbeeld wordt maar
figuurlijk gesproken ook niet
anders kan. Want zonder het

De installatie met in het midden het sculptuur ‘De Tijd’.
verleden zou dit heden niet bestaan hebben.’’
Als laatste verwijzing naar ‘De
Tijd’ is de installatie zodanig gesitueerd dat de schaduw van het
verleden ( tijdsbalk) om 12.00
uur het heden in het noorden
aanwijst. Dit gebeurt maar één
keer in het jaar, waarbij men
rekening moet houden met de
tijdsvereffening.

BRON: JAN-CAREL KOSTER

Woodhenge vrij toegangelijk voor publiek
De plek waar Woodhenge tighuizerheide, zuidelijk van
van beeldhouwer Jan-Carel Putten. Meer informatie:
Koster is verrezen, is elke
dag van de week vrij toewww.jck.nu
gankelijk voor publiek. Het
bevindt zich op de Krachwww.houtenbeelden-jck.nl
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T/M DONDERDAG
TE KOOP OP
SWEETDEAL.NL

LANDELIJKE SWEETDEAL Behoefte aan een mini-vakantie voor twee? Grijp nu je kans en verblijf
2 nachten in het Emjee Hotel Drachten, inclusief overtocht naar Ameland. Je krijgt nu wel 52% korting.

€ 95,-

GA VOOR DEZE
AANBIEDING NAAR
SWEETDEAL.NL

IN PLAATS VAN
€ 198,-

HIGHLIGHTS
• Profiteer van wel 52% korting op

•
•
•

JE BESPAART

€ 103,-

•

een mini-vakantie voor twee in
Friesland: twee nachten verblijf in
het Emjee Hotel Drachten, inclusief
ontbijt.
Inclusief een overtocht naar
Ameland: ga lekker uitwaaien!
Drachten is schitterend gelegen
op steenworp afstand van o.a. de
Friese meren.
Een aanrader voor iedereen die
houdt van gezelligheid, rust en de
Friese folkore.
Inclusief toeristenbelasting.

VOORWAARDEN
• De voucher is geldig tot 31
december 2011.

52%
KORTING

• Vooraf reserveren o.v.v. Sweetdeal.
Kamers worden gegeven o.b.v.
beschikbaarheid.
• Je ontvangt de voucher de
eerste werkdag nadat de deal is
afgelopen.
• Alleen te koop via
www.sweetdeal.nl.

